ATA 03/2021
Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um reuniu-se o conselho Municipal
de Assistência Social (CMAS), através da plenária virtual em virtude da pandemia do
COVID 19, utilizando a plataforma digital do google meet, para a realização da plenária
ordinária. Fábio, vice presidente e Secretário de Desenvolvimento Social, realiza a
abertura da plenária, após ter feito a confirmação de quórum de conselheiros. Pauta 1
Aprovação das atas: ata de número 01 aprovada, ata de número 02 aprovada. Pauta 2
Eleição da mesa diretora: Fabio vice presidente e Secretário de Desenvolvimento
Social, comenta que a instituição Thalita Khun informou via documento que irão
continuar conselheiro, mas não vão indicar ninguém na presidência. Fabio comenta se
não sabe se a sociedade civil já conversou sobre a ocupação do cargo de presidência. E
abre espaço para diálogo entre os conselheiros sobre a ocupação deste cargo. Nenhum
conselheiro se manifestou. Fabio vice presidente e Secretário de Desenvolvimento Social
faz a proposta: Fernanda, já acompanha o CMAS desde o início do mandato e então
propõem dela assumir a presidência. Fábio questiona os conselheiros se aceitam a
Fernanda a assumir ou mais alguém que quisesse opinar ou se candidatar. Vani,
conselheira do segmento usuários, comenta que na sua opinião a Fernanda é a pessoa que
mais apta do conselho a assumir. Dina, segmento dos usuários, comenta que apoia a
Fernanda assumir e que está à disposição enquanto representante dos usuários para
qualquer coisa. Marlise, segmento usuários, comenta que acredita que a Fernanda tem a
possibilidade de continuar este trabalho. Izalmar sociedade civil, comenta que apoia e
está à disposição para ajudar no que for preciso. Fabio, realiza a votação é a plenária é
favorável a Fernanda assumir a presidência do cmas até o final do mandato em julho.
Votação para o cargo da secretaria da mesa do conselho. Fabio questiona quem se
candidata ao cargo. Izalmar sugere aguardar o retorno da Vera (SMED) por ser segunda
secretária para vermos se ela assume o cargo de secretariado e a Izalmar assume como
segunda secretária. Pauta 3 Reprogramação Financeira: Fabio. Comenta que o
encaminhamento da plenária extraordinária que caso houvesse uma alteração naquele
valor que passamos passaríamos aqui na plenária. A fazenda comenta que ainda poderá
haver mudança, mas que ainda não tem essa informação, nos próximos dias eles irão nos
comunicar e caso haja alguma coisa ainda que tenha chegado e não programado. Nos
apresentarão na próxima plenária. Pauta 4 Reprogramação Recurso Emenda
Parlamentar (AMMEP); Recurso do repasse para o município para ser passado para a
AMMEP, não havia sido colocado na plenária extraordinária. Comprando computadores
para a informática, gestão e a climatização dos espaços que ainda não tinham. 100 mil
reais a ser passado para ammep por emenda parlamentar. Aprovado: aberta a votação: os
conselheiros aprovaram. Pauta 5 Composição Comissões; Fernanda comenta que é
necessário nos adaptarmos a este período de Politicas: Sociedade civil: unisinos (izalmar)
Usuários: dona Dina Governamental: SDS carolina cerveira e a sepom. Normas:
Sociedade civil: Thalita Khun – Cristina Usuária: Marlise Governamental: educação vera
e direitos humanos Gicela. Finanças: Sociedade civil: Aldef RuzelUsuária: Vani
Governamental: SDS Charão saúde: Adriana Moreira Pauta 6 Eleição CMAS; Comissão
eleitoral: ficou acordado que na próxima plenária montaríamos esta comissão provisória
eleitoral. Temos que deixar o edital aberto por 30 dias. Temos tempo hábil.

Carolina cerveira e padre flavio lembra que podemos utilizar material já pronto das outras
eleições e adequadar para este novo mandato. Pauta 7 Fórum DCA; Ammep faz oTerá
uma comissão montada. Terá um encontri dia 18 com o secretario de educação para
dialogar os acessos das crianças. Pauto 8 Usuários; no momento sem pautas. Pauta 9
Trabalhadores: Fernanda, comenta sobre a vacinação. Fabio comenta sobre a reunião de
amanha com todos os serviços, em que vejam como estão os serviços. Faremos uma carta
pra conselho regional de assistência. Associação de pais de autistas: receios das mães a
respeito de receitas pois não estão conseguindo consultas para renovação das receitas.
Gicela diz q já olhou os docs e que as receitas já foram encaminhadas. Adriana saude
neura pedi: tinham contratado uma, mas ele pediu pra sair. E já estão querendo contratar
um com mais horários e disponibilidade. Pauta 9 Relatórios Atividades 2020 - Forma
Entrega; Entrega fica utima dia útil de marco 31/03/2021 formato pdf, email do conselho,
assinado e rubricado. Comissão de políticas foi favorável. Pauta 10 Leitura Resolução:
02/2021 cmas ordinária online realizada: aprova em bloco os reatorios de atividades de
2019. Pauta 11 Relato das Comissões: sem relatos. Pauta 12 Assuntos Gerais. Nada
mais havendo a declarar, eu Fernanda Glienke encerro está ata.

